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Tin chính:  

 Chính quyền tập trung giải quyết nút giao thông tắc tại ngã tư Rạp Xiếc TW 

 Khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích cao su và cây canh tác 

 Các Bộ ngành chính phủ đồng loạt tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội TW 

Đảng lần thứ 7 khóa 10 

 Phổ biến nội dung luật sử dụng vắc xin phòng bệnh cho các tỉnh phía Bắc 

 Lào thành lập cơ quan bảo hộ tiền gửi 

 Lào Trung hội kiến song phương và tổ chức sự kiện khai mạc năm du lịch 

 Năm 2018, xuất khẩu cà phê Lào giảm sút bởi nhiều lý do 

 Chỉ số lạm phát của Lào năm 2018 ở mức 1.48% 

 Cần 238 tỷ Kíp cho công tác sửa chữa thủy lợi  

 Công ty Thái Lan phát triển năng lượng mặt trời tại đặc khu kinh tế Thà 

Khẹc 

 Khánh thành Phòng thư viện – truyền thống Quân đội thủ đô Viêng Chăn 

 Dự báo kinh tế thủ đô Viêng Chăn năm 2019 chỉ tăng trưởng ở mức thấp 

Điểm tin trong nước: 

 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc mừng xuân 2019 

 Lào bỏ thuế nhập khẩu với hơn 8.000 mặt hàng của ASEAN  

 Thủ tướng Lào tiếp Chủ tịch THACO và HAGL 

 Bảo hiểm Lanexang (LAP) trao học bổng cho sinh viên tại Lào 

 Tỉnh Xiêng Khoảng tặng bằng khen, giấy khen cho ngành y tế Nghệ An 

 Bắt đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin qua cửa khẩu Cầu Treo 
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Tin chính: 

Chính quyền tập trung giải quyết nút giao thông tắc 

tại ngã tư Rạp Xiếc TW 

au khi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng tắc 

nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm tại vị trí đèn đỏ Rạp xiếc TW 

đến ngã ba Dengsavang-Phonetong. Cơ quan chức năng cảnh sát giao thông 

đã có những động thái chủ động khi chỉ định thêm cán bộ cảnh sát thường 

trực tại chốt giao thông trên và điều tiết kịp thời khi có hiện tượng xảy ra ách 

tắc. Đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm làm cản trở 

làm tắc nghẽn nút giao thông này 

Vị trí ngã tư Rạp xiếc đến ngã 3 sang đường Phontong là một trong những 

nút giao thông quan trọng của thủ đô khi là cửa ngõ đi lên địa bàn các địa 

phương phía Bắc, mặc dù hàng ngày ghi nhận lượt phương tiện qua lại cực 

kỳ lớn, tuy nhiên hạ tầng giao thông tại khu vực này không đáp ứng được 

tiêu chuẩn, diện tích mặt đường nhỏ hẹp và các đèn giao thông phân bổ 

không hợp lý nên thường xuyên dẫn đến ách tắc, nhất là vào giờ cao điểm. 
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Khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích 

cao su và cây canh tác 

heo Laophattana, Ngày 20/1 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn, lễ khởi 

công xây dựng dự án trung tâm nghiên cứu phân tích cao su và cây 

canh tác đã diễn ra. Đây là dự án hợp tác giữa Bộ Nông Lâm Lào và Tổng 

công ty phát triển nông nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tham dự buổi lễ 

có mặt của thứ trưởng Thongphat Vongmany và đại diện của công ty hợp tác 

Chan Zue Ning cùng sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành liên quan. 

Hạ tầng xây dựng trung tâm trên sẽ bao gồm phòng thí nghiệm phân tích cao 

su và cây trồng nông nghiệp, phòng tập huấn, phòng thông tin dữ liệu, phòng 

triển lãm sản phẩm cây trồng thay thế cây thuốc phiện, văn phòng, khu nghỉ 

và hệ thống các trang thiết bị thí nghiệm, phân tích. Mục tiêu của hợp tác 

trên nhằm nâng cao trình độ và tạo nơi bồi dưỡng cho các cán bộ chuyên gia 

Lào trong công tác phân tích chất lượng và các tiêu chuẩn cao su và cây 

trồng nông nghiệp bằng với chất lượng khu vực và quốc tế. 

Dự án xây dựng trung tâm đặt tại bản Nonsaath, quận Xaythany với tổng 

diện tích 20 nghìn m2 với 4 tòa nhà, giá trị dự án là 10 triệu USD từ nguồn 

vốn của Tổng công ty phát triển nông nghiệp Vân Nam. 

Dự kiến xây dựng công trình và đào tạo cán bộ từ năm 2018-2020, giai đoạn 

2021-2051 là giai đoạn hợp tác nghiên cứu chuyên môn như phân tích giống, 

kỹ thuật canh tác, cải tạo và bảo vệ cây trồng, công đoạn chế biến, phân tích 

và kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn của cao su và cây trồng nông nghiệp của 

Lào. 
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Các Bộ ngành chính phủ đồng loạt tổ chức quán 

triệt nghị quyết Đại hội TW Đảng lần thứ 7 khóa 10 

 

heo báo chí Lào, Cuộc họp quán triệt nghị quyết Đại hội TW Đảng lần 

thứ 7 khóa 10 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án 

nhân dân tối cao diễn ra trong 2 ngày 22-23 dưới sự chủ trì của chủ tịch 

Quốc hội Pany Yathotou. 

Cũng trong 2 ngày 22-23/1, Bộ Tài chính cũng tổ chức cuộc họp quán triệt 

dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Somdy Duangdy. 

Ngày 22/1, Bộ TNMT cũng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 8 

khóa 1 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Sommat Phonsena. 

Hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như dự thảo công tác xây 

dựng Đảng- cán bộ và củng cố bộ máy tổ chức giai đoạn 1 năm qua và kế 

hoạch năm tiếp theo, dự thảo tổng kết công tác kiểm tra Đảng , dự thảo tổng 

kết công tác 6 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 

2019 của Đảng ủy Bộ, báo cáo tổng kết công tác thi đua yêu nước và phấn 

đấu phát triển của ngành TNMT, báo cáo việc tổ chức thực hiện kế hoạch 

phát triển Kinh tế xã hội lần thứ 8 và kế hoạch hoạt động ngành TNMT giai 

đoạn cuối nhiệm kỳ. 

Trong khuôn khổ quán triệt nghị quyết Đảng lần thứ 7 khóa 10, Bộ TNMT 

tập trung vào nội dung nghị quyết 026 về quản lý đất đai, báo cáo công tác tổ 

chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 1 của Đảng ủy Bộ TNMT và nghị 

quyết đại hội Đảng về công tác Môi trường. 
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Phổ biến nội dung luật sử dụng vắc xin phòng bệnh 

cho các tỉnh phía Bắc 

 

heo Laophattana, Ngày 21/1, tại Đại học Suphanuvong, Luang Pha 

Bang, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp phổ biến bộ luật sử dụng vắc xin 

phòng bệnh cho các tỉnh phía Bắc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bunkong 

Sihavong cùng có mặt của lãnh đạo 6 tỉnh địa phương phía Bắc Lào. 

Bộ luật sử dụng Vắc xin ngừa bệnh bao gồm 13 chương, 12 khoản, 96 điều 

nhằm tăng tính hiệu quả trên phạm vi rộng khắp của công tác phòng chống 

bệnh lây truyền. Việc sử dụng Vắc xin tại Lào mới được triển khai trong thời 

gian chưa lâu, các vắc xin được nhập và sử dụng trước năm 1975 bao gồm 

vắc xin phòng lao, thổ tả, thủy đậu, tuy nhiên phạm vi sử dụng chưa rộng 

khắp, chỉ tập trung tại các đô thị lớn, vùng nông thôn hoàn toàn chưa được 

tiếp cận. Đến năm 1982, Lào mới có đầy đủ 11 loại vắc xin cho trẻ em, trong 

năm 2019-2020 sẽ tiếp tục nhập thêm 2 loại vắc xin mới là vắc xin phòng 

ung thư cổ tử cung và vắc xin chống tiêu chảy. 

Tính đến hiện nay, số phụ nữ và trẻ em Lào mắc các bệnh phổ biến đã giảm 

tích cực, các bệnh đã được phòng ngừa hoàn toàn gồm có bại liệt và uốn ván 

và tiến tới là bệnh sởi. 
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Lào thành lập cơ quan bảo hộ tiền gửi 

gày 23/1, NHTW Lào thông báo sự kiện thành lập Cơ quan bảo hộ 

tiền gửi, lễ họp báo chủ trì bởi Thống đốc Sonexay Sithphaxay, Giám 

đốc cơ quan bảo hộ tiền gửi bà Sengdaovi Vongkhamxao, có sự tham gia của 

các Bộ ngành liên quan, các cục, hội đồng quản trị, ban giám đốc cơ quan 

bảo hộ tiền gửi, hội đồng quản trị ngân hàng NN và các ngân hàng thành 

viên. 

Cơ quan bảo hộ tiền gửi có tiền thân là Quỹ bảo hộ tiền gửi, được thành lập 

năm 1999 với vai trò đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân có hoạt 

động gửi tiền, tạo uy tín cho mạng lưới ngân hàng và góp phần phát triển 

ngành tài chính ngân hàng tại Lào. Quỹ bảo hộ tiền gửi được thành lập trong 

bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng 

hoảng tài chính lan rộng trên toàn thế giới, mà trong đó Lào cũng bị ảnh 

hưởng tương đối. Những năm 1998-1999 và giữa năm 2001, để đảm bảo 

được các điều kiện vốn vay của ADB – FSPL II và phù hợp với chính sách 

ngoại giao hội nhập khu vực của Đảng và NN, hội nghị giữa NHTW Lào, 

ADB và CAFSL hồi đầu năm 1998 đã thống nhất thông qua việc thành lập 

quỹ bảo hộ tiền gửi Lào 

Cơ quan bảo hộ tiền gửi được thành lập theo sắc lệnh số 329/CP ngày 

25/10/2017, là cơ quan nhà nước có quy mô cấp Cục, là pháp nhân hoạt động 

phi lợi nhuận, độc lập về tài chính và trực thuộc Ngân hàng TW Lào. Cơ 

quan bảo hộ tiền gửi có quyền và nghĩa vụ nghiên cứu chiến lược và cơ chế 

bảo hộ tiền gửi trình lên lãnh đạo cấp cao. Cơ cấu hội đồng quản trị được chỉ 

định bởi Thủ tướng, Chủ tịch được bổ nhiệm là phó thống đốc NHTW Lào, 

bà Vaththana Dalaloy, các thành viên hội đồng quản trị đến từ Bộ Tài chính, 

NHTW, Luật sư, kiểm toán viên. 

Hiện nay cơ quan bảo hộ tiền gửi có 40 ngân hàng thành viên, trong đó có 3 

ngân hàng quốc doanh, 3 ngân hàng liên doanh, 6 ngân hàng tư nhân, 9 đơn 

vị con của các ngân hàng quốc tế và 19 chi nhánh của các ngân hàng nước 

ngoài. 

Năm 2018 được đánh giá là năm hoạt động hiệu quả của cơ quan bảo hộ tiền 

gửi, đặc biệt là công tác pháp lý, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính, 

N 
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thu lãi xuất bảo đảm, bảo hộ tiền gửi, công tác ngoại giao và các công tác 

khác. 

Lào Trung hội kiến song phương và tổ chức sự kiện 

khai mạc năm du lịch 

heo truyền thông Lào, Cuộc gặp giữa hai người đồng cấp Bộ trưởng 

Bosengkham Vongdala và Bộ trưởng Văn hóa Du lịch Trung Quốc ông 

Luxukang nhằm chuẩn bị các công tác khai mạc Năm du lịch Lào Trung đã diễn 

ra ngày 24/1 tại thủ đô Viêng Chăn. Cuộc gặp đã thống nhất chọn ngày 25/1 để tổ 

chức sự kiện mở đầu năm du lịch Lào Trung tại Cung văn hóa Quốc gia Lào trong 

khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 58 năm xác lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Sau đó, 01 năm một lễ tổng kết quy mô sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. 

Theo kế hoạch triển khai năm du lịch Lào Trung 2019, phía Trung Quốc đã đề 

nghị sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa Trung Quốc tại Lào vào tháng 4. Sau sự kiện này 

sẽ là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Trung Quốc của Chủ tịch nước 

Bunnhang Volachith, trong chuyến thăm, phía Trung Quốc đề nghị để các đoàn 

nghệ thuật Lào đi cùng để tham gia vào một số sự kiện biểu diễn tại nước này. 

Bên cạnh đó, hai bên đã cùng thống nhất sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề quản 

lý du lịch tại Chăm pa sắc vào khoảng tháng 6-7/2019 tới. Sau đó vào trung tuần 

tháng 9 đoàn nghệ sĩ đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sẽ tham gia  biểu diễn nghệ 

thuật tại lễ hội Trung thu được tổ chức ở Luông pha bang 

Theo kế hoạch đã đệ trình, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức Tuần lễ văn hóa Lào 

tại Trường Sa – thủ phủ của Hồ Nam, sự kiện này sẽ có các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Lào, liên hoan ẩm thực Lào, triển lãm du lịch và 

hội thảo quảng bá du lịch Lào và Trung Quốc. Một tuần lễ văn hóa Lào tương tự 

cũng sẽ được tổ chức tại Thành Đô – thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. 

Ngày tổ chức cụ thể sẽ được ấn định ngay sau khi được Thủ tướng Thonglun 

Sisulith phê chuẩn thông qua. Ngoài ra Lào đang xem xét đề nghị giảm hoặc miễn 

thị thực tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho du khách Trung Quốc nhập cảnh vào 

Lào, đề nghị sửa đổi một số quy định về cấp chứng nhận đưa khách du lịch vào 

Lào của các công ty lữ hành Trung Quốc. 

Năm du lịch Lào – Trung 2019 nhằm mục tiêu thu hút hơn 4,5 triệu lượt du khách 

đến Lào trong năm 2019, hai nước Lào và Trung Quốc đã thống nhất cùng triển 

khai chương trình này dựa trên nền tảng 7 kế hoạch hợp tác đã được ký kết, thông 
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qua. Trong 9 tháng đầu năm 2018 Lào đã đón hơn 568.800 du khách Trung Quốc, 

tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017 

 

Năm 2018, xuất khẩu cà phê Lào giảm sút bởi nhiều 

lý do 

hủ tịch hiệp hội cà phê Lào trong bài phỏng vấn với Laophattana cho 

biết năm vừa qua việc xuất khẩu cà phê của Lào bị chững lại đến từ 

nhiều nguyên nhân như mức thu phí nghĩa vụ không đồng nhất tại các địa 

phương, công đoạn thanh tra hồ sơ rườm rà, khó khăn trong tiếp cận nguồn 

vốn vay lãi xuất thấp để thúc đẩy tăng diện tích trồng cà phê. 

Hiện nay toàn quốc Lào có 10 tỉnh có diện tích trồng cà phê, tính riêng cao 

nguyên Pạc Xong, tỉnh Chăm Pa Sắc đã chiếm 80% tổng diện tích cả nước. 

Giá thị trường hiện nay là 2.500 đến 2.600 USD/ tấn, giá thu mua khoảng 

2000-2500 USD/tấn cà phê tươi, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Việt Nam, 

Thái Lan và EU. 

Cà phê Lào có thế mạnh về chất lượng, trong bối cảnh nhu cầu quốc tế đang 

tăng cao, yêu cầu đặt ra là Chính phủ Lào cần có các biện pháp thúc đẩy 

ngành cà phê trong nước bằng cách tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, cải 

cách các cơ chế hành chính, điều chỉnh mức thu phí nghĩa vụ các loại. 
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Chỉ số lạm phát của Lào năm 2018 ở mức 1.48% 

 

hỉ số tiêu dùng tháng 12/2018 của Lào nếu so sánh với cùng kỳ năm 

ngoái có mức tăng 1.48% ( chỉ số năm), mức tăng chậm đã được báo 

trước khi dễ dàng nhận thấy giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường được điều 

chỉnh giảm rõ rệt. Yếu tố hàng đầu khiến tỷ lệ lạm phát có biên độ tăng chậm 

đến từ việc giá gạo và rau tiếp tục giảm, nhóm thực phẩm và đồ uống không 

cồn chỉ có mức tăng 0.6% 

Riêng việc thay đổi giá lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ quan trọng làm cho chỉ 

số lạm phát tháng 12/2018 giảm 0.67%( tháng 11 giảm 0.64%) 

Nhóm thực phẩm và đồ uống không cồn giảm 1.31%, nhóm Giao thông Vận 

tải giảm 0.55%, nhóm đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 0.01%, nhóm giày 

dép và may mặc tăng 0.37%, nhóm phương tiện vận tải tăng 0.02%, nhóm 

nhà hàng khách sạn tăng 0.01%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0.05%. 

Xét cả năm 2018, chỉ số lạm phát của Lào tăng 1.48% so với năm 2017. Cụ 

thể, nhóm thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 0.6%, nhóm đồ uống có 

cồn và thuốc lá tăng 1.12%, nhóm giày dép và may mặc tăng 5.93%, nhóm 

dân sinh, điện, nước và nhiên liệu tăng 1.16%, nhóm đồ gia dụng tăng 

1.15%, nhóm dịch vụ sức khỏe tăng 0.95%, nhóm Giao thông vận tải tăng 

3.32%, nhóm Bưu chính viễn thông tăng 1.52%, nhóm giải trí nghỉ dưỡng 

tăng 0.19%, nhóm Giáo dục tăng 0.36%, nhóm nhà hàng khách sạn tăng 

5.47%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0.74%. 

Chỉ số tiêu dùng hàng hóa nội địa tháng 12 giảm 0.87%, so với cùng kỳ năm 

ngoái tăng 0.87% đến từ nguyên nhân tăng giá của mặt hàng thực phẩm tươi 

sống như: gạo, thịt, cá và hải sản, nhà nghỉ, khách sạn, vàng bạc trang sức và 

chỉ số tiêu dùng hàng nhập khẩu so với tháng trước giảm 0.23%, nếu so với 

cùng kỳ năm ngoái giảm 3.05%. Nguyên nhân đến từ việc trượt giá đồng Kíp 

so với tiền Bath, các mặt hàng liên quan đến việc quy đổi sẽ bị kéo gia tăng 

cao hơn trước. 
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Cần 238 tỷ Kíp cho công tác sửa chữa thủy lợi 

 

heo bài báo cáo tháng 1/2019 của Bộ Nông Lâm mới đây, yêu cầu các 

địa phương cần chủ động thực hiện biện pháp tạm thời là huy động 

nguồn nhân lực địa phương tiến hành ngăn nước kênh mương và sửa chữa lại 

hệ thống thủy lợi, theo ước tính, để đảm bảo nước tưới cho 2 vụ mùa tới đây, 

chi phí sửa chữa thủy lợi trên toàn quốc phải cần đến 238 tỷ Kíp. 

Gần đây nhất, gói sửa chữa khẩn cấp cho 242 công trình thủy lợi trên toàn 

quốc trị giá 35 tỷ Kíp đã được giải ngân hết cho các địa phương, tiến độ thực 

hiện đến thời điểm này đạt khoảng 60-70%. Phần lớn hệ thống thủy lợi đang 

hoạt động tạm đáp ứng được cho vụ chiêm và vụ hoa màu mùa khô, đặc biệt 

địa phương trọng điểm về nông nghiệp là tỉnh Chăm pa sắc có 21 công trình 

thủy lợi cần sửa chữa và sẽ hoàn thành ngay trong tháng 1 này. 

Đối với gói vốn 4.5 tỷ Kíp của Chính phủ Lào đã giải ngân cho 10 đơn vị 

đấu giá thành công sửa chữa 15 công trình thủy lợi, trong đó đã hoàn thành 1 

công trình, 14 công trình còn lại đạt tiến độ khoảng 20%. Ngoài ra, các tỉnh 

và địa phương khác đang sử dụng tiền vốn từ quỹ phục hồi thiên tai cho công 

tác sửa chữa thủy lợi, mặc dù nguồn kinh phí chưa thể đáp ứng hoàn toàn 

nhu cầu cần thiết, việc nhà nước giảm giá điện lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp 

đã tạo điều kiện bà con nông dân chuyển hướng sang sử dụng máy bơm trực 

tiếp 
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Công ty Thái Lan phát triển năng lượng mặt trời tại 

đặc khu kinh tế Thà Khẹc 

 

ào chiều ngày 26/1 vừa qua, sau khi ký kết MOU thành công trước đó, 

lễ ký kết hợp đồng phát triển dự án (Project Development Aggreement 

Signing Ceremony ) giữa Ban quản lý Đặc khu kinh tế Thà Khẹc, tỉnh Khăm 

muôn và Công ty Hainan Zhenlin Industry/Edentours GMBH Co.,Ltd chi 

nhánh Bưng Can, Thái Lan đã được diễn ra. 

Cụ thể dự án phát triển năng lượng điện mặt trời trên diện tích 54.2 ha trong 

phạm vi đặc khu kinh tế Thà Khẹc. Công ty đầu tư sẽ mang máy móc trang 

thiết bị để thực hiện san lấp mặt bằng và cải tạo lắp đặt hệ thống sản xuất 

điện năng Solar Cell từ mặt trời và hoàn toàn thân thiện với môi trường. 

Bước đầu, công ty sẽ sử dụng số vốn khoảng 45 triệu USD để sản xuất 

15MW năng lượng điện mặt trời và cung cấp trực tiếp cho các nhà máy hoạt 

động trong đặc khu kinh tế như các nhà máy luyện kim của Trung Quốc, và 

một phần cung cấp vào mạng lưới điện quốc gia Lào. 

Dự kiến trong tương lai, công suất sẽ mở rộng lên đến 200 MW, đủ đáp ứng 

rộng khắp nhu cầu điện của Đặc khu Thà Khẹc và chuyển qua tỉnh Nakhon 

Phanom, Thái Lan. 

Các nhà đầu tư của dự án này đến từ nhiều quốc gia như Đức, Trung Quốc, 

Hồng Kông với tổng số vốn 400 triệu USD trong công tác xây dựng hạ tầng 

công cộng điện, nước, đường đi lại và hạ tầng viễn thông. 

Trang thiết bị phục vụ dự án Solar Farm được miễn hoàn toàn thuế nhập 

khẩu và đến từ nhiều quốc gia như Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Inveter nhập từ Isarel. 

Dự án dự kiến khởi công và hoàn thành trong vòng 2 năm, thời hạn vận hành 

50 năm và có thể gia hạn thêm 25 năm 
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Khánh thành Phòng thư viện – truyền thống Quân 

đội thủ đô Viêng Chăn 

 

gày 18/1/2019, dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Siphon 

Chansomvong, chủ nhiệm chính trị, ban chỉ huy quân sự Thủ đô 

Viêng Chăn, lễ khánh thành phòng thư viện – truyền thống đã được trang 

trọng diễn ra 

Phòng thư viện và truyền thống quân đội có ý nghĩa quan trọng trong việc 

đáp ứng thông tin dữ liệu cho sỹ quan, chiến sĩ quân đội trong việc học tập 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao hiểu biết 

và khả năng chỉ huy, lãnh đạo. Ngoài ra, phòng truyền thống còn là nơi trưng 

bày tư liệu hình ảnh các hoạt động của Quân đội Nhân dân Lào trong sự 

nghiệp kháng chiến và thực hiện cách mạng cùng thành quả vinh quang đã 

đạt được. 

Phòng thư viện – truyền thống Quân đội nhân dân được Ban chỉ huy quân sự 

Thành phố Hà Nội hỗ trợ số vốn 8 tỷ Đồng với quy mô 2 tòa nhà và bàn giao 

chính thức vào ngày 20/2/2017. 

Phòng truyền thống có trưng bày các văn bản dữ liệu và hiện vật chiến tranh 

trong giai đoạn 1945-1975 và công tác thực hiện 2 chiến lược sau khi giành 

độc lập năm 1975. 
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Dự báo kinh tế thủ đô Viêng Chăn năm 2019 chỉ 

tăng trưởng ở mức thấp 

 

ông tác phục hồi sau thiên tai lũ lụt năm 2018 gặp nhiều khó khăn 

khiến Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 

GDP năm 2019 ở mức 0.3%, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 

Theo báo cáo tăng trưởng kinh tế 2018 của thủ đô Viêng Chăn, mức tăng chỉ 

dừng lại ở con số 9.3%, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra là 10.5%. Nguyên 

nhân đến từ việc nền nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng từ thiên tai, kỳ vọng 

vào năm du lịch Lào không đạt như mong muốn là 2 triệu lượt khách khi chỉ 

đón được khoảng 1.8 triệu lượt. 

Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 của thủ đô 

Viêng Chăn là 9.5%, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng 4.2%, chiếm 14.5% 

GDP, lĩnh vực công nghiệp tăng 12.5%, chiếm 48%, dịch vụ tăng 9.5% 

chiếm 37.5%. 

Việc giải quyết các khó khăn Kinh tế tài chính của thủ đô trong năm 2019 

chủ yếu vẫn là vấn đề thanh toán nợ công, nợ từ các dự án đầu tư tư nhân, 

tiếp tục công tác phục hồi sau thiên tai, giảm thiểu tác động tiêu cực lâu dài 

ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân. 

Năm 2018 vừa qua, thủ đô Viêng Chăn đã thu hút và cấp phép đầu tư các 

loại, tổng số vốn đạt hơn 18 nghìn tỷ Kíp, GDP tăng trưởng 9.3%, giá trị 

bình quân đầu người đạt 5.300 USD. Công tác thu ngân sách đạt 1.222,71 tỷ 

USD. 
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Điểm tin trong nước: 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc  

mừng xuân 2019 

 

heo VOV, Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc chiêu 

đãi đối ngoại mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tham dự có Đại tướng 

Chamsamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Bí thư - Đô trưởng 

Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung 

ương Kikeo Khaykhamphithoun, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, đại diện các Bộ, Ban ngành 

trung ương và địa phương của Lào. Đại tướng Chamsamone Chanyalath, 

thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào phát biểu chúc mừng những 

thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua; bày tỏ bày tỏ cảm ơn 

Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả cho 

Lào. Chúc mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi bền 

chặt; chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa 

trong năm 2019. 
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Lào bỏ thuế nhập khẩu với hơn  

8.000 mặt hàng của ASEAN 

heo Nhipcaudautu.vn, 

dẫn thông tin từ 

Vientiane Times cho biết, 

trong báo cáo tại kỳ họp 

thường niên ngành kế 

hoạch tài chính Lào diễn ra 

tại thủ đô Vientiane mới 

đây, Bộ Kế hoạch Đầu tư 

Lào cho biết nước này đã 

giảm thuế nhập khẩu về 0% 

đối với 8.536 mặt hàng 

nhập từ các nước thành viên ASEAN, như là một phần trong nỗ lực nhằm 

thiết lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN. Con số này chiếm đến 89% 

tổng số mặt hàng nằm trong danh sách các sản phẩm và hàng hóa mà Lào 

đang trao đổi thương mại với các nước trong khu vực theo Hiệp định thương 

mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Báo cáo cho biết thêm theo hiệp định 

ATIGA, Lào chỉ có thể duy trì thuế nhập khẩu đối với những sản phẩm mà 

nước này cho là cần thiết đối với sự ổn định kinh tế. Theo đó, Lào đã giữ 

nguyên mức thuế nhập khẩu đối với 325 mặt hàng. Những năm gần đây, 

Chính phủ Lào đã đánh thuế giá trị gia tăng ở mức 10% đối với hàng hóa 

nhập khẩu vào nước này nhằm thúc đẩy doanh thu trong nước. Bên cạnh đó, 

nhiều sản phẩm nhập khẩu còn bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế 

doanh thu. Hiện tại, các sản phẩm nước ngoài đang tràn lan trên thị trường 

Lào và chiếm đến hơn 50% các mặt hàng được bán ra ở nước này. Chính phủ 

Lào đã cố gằng thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước, nhưng nhiều 

doanh nghiệp như các nhà sản xuất xi măng và thép đã phàn nàn về sự cạnh 

tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp nước ngoài. 
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Thủ tướng Lào tiếp Chủ tịch THACO và HAGL 

heo Dân trí, ngày 

24/1/2019 tại Văn 

phòng Chính phủ Lào, 

Thủ Tướng Thongloun 

Sisoulith cùng các thành 

viên Chính phủ đã tiếp 

đón Chủ tịch THACO 

ông Trần Bá Dương và 

ông Đoàn Nguyên Đức - 

Chủ tịch HAGL. Tại 

buổi đón tiếp, ông Đoàn Nguyên Đức báo cáo cho biết tình hình hoạt động 

của Công ty HAGL tại Lào trong thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn do 

giá mủ cao su giảm sâu, toàn bộ hoạt động đầu tư của công ty tại Lào bị gián 

đoạn, đặc biệt là tiến độ xây dựng sân bay Nỏng Khang đã không hoàn thành 

đúng tiến độ cam kết với Chính phủ. 

Ngày 8/8/2018, HAGL và THACO đã ký kết hợp tác chiến lược, qua đó 

Thaco cam kết hỗ trợ tài chính cho HAGL để tái cấu trúc công ty, trả các 

khoản nợ đến hạn, chuyển đổi loại cây trồng, phát triển vườn cây ăn trái, đầu 

tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, THACO đã ứng vốn cho HAGL tiếp tiến hành 

chuyển đổi các diện tích cây cọ dầu, cao su kém phát triển qua trồng cây ăn 

trái với kế hoạch tăng tổng diện tích trồng cây ăn trái lên 16.000 ha, giữ lại 

10.000 ha cây cao su. Với sự cộng tác với THACO, HAGL cam kết sẽ thi 

công, khánh thành hoạt động sân bay Nỏng Khạng nhân ngày quốc khánh 

Lào ngày 2/12/2019. 

Ông Trần Bá Dương đã báo cáo về chiến lược hợp tác phát triển nông nghiệp 

giữa THACO và HAGL. THACO sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái 

cấu trúc toàn diện công ty, trong đó có tái cơ cấu nợ và thu xếp vốn đầu tư để 

thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, dựa trên 3 giải pháp 

đồng bộ là: ứng dụng công nghệ cao một cách phù hợp theo lộ trình; quản trị 

bằng ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở số hóa và cơ giới hóa cho tất 

cả các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp: từ canh tác đến thu 

hoạch, vận chuyển, lưu kho, chế biến chuyên biệt theo nhóm cây ăn trái và 
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cây công nghiệp. Đồng thời, sẽ ứng dụng mô hình quản trị giao khoán trong 

nội bộ, tiến đến áp dụng nhân rộng hợp tác với nông dân bên ngoài, góp phần 

tạo ra chuỗi giá trị bền vững cho ngành nông nghiệp Lào và Việt Nam. 

THACO sẽ chịu trách nhiệm cung cấp máy móc, thiết bị nông nghiệp và giải 

pháp cơ giới hóa đồng bộ trong trồng và chăm sóc cây tại nông trường. Đầu 

tư hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây, kho lưu trữ cung cấp vật tư nông 

nghiệp tại nông trường HAGL. Đầu tư phương tiện chuyên dùng, mở tuyến 

vận chuyển từ Attapeu - Lào qua cửa khẩu Bờ Y - Gia Lai về khu công 

nghiệp nông, lâm nghiệp THACO và cảng xuất khẩu Chu Lai - Quảng Nam. 

Với mục tiêu cùng HAGL tập trung phát triển nông nghiệp cây ăn trái tại 

Lào, THACO sẽ tập trung hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín, nhân rộng mô 

hình trồng trọt quy mô lớn, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật giúp cho 

nông dân Lào cùng phát triển nông nghiệp hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 

xuất khẩu 500 triệu USD/năm. 

Về tiến độ hoàn thành sân bay, với tổng mức đầu tư trên 74 triệu USD, đến 

nay HAGL đã hoàn thành đạt trên 82% công việc, giải ngân ước tính trên 

61%. THACO cam kết sẽ hỗ trợ không tính lãi cho HNG 12 triệu USD để 

tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại, đồng thời, công ty đầu tư hạ tầng 

Đại Quang Minh của THACO sẽ hỗ trợ quản lý, giám sát thi công đảm bảo 

chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng như cam kết. 

Qua nghe báo cáo của Chủ Tịch HAGL và Chủ Tịch THACO, Thủ Tướng 

Lào đã chúc mừng ông Đoàn Nguyên Đức - HAGL may mắn hợp tác được 

với một THACO vững mạnh đã giúp công ty vượt qua được giai đoạn khó 

khăn, HAGL tiếp tục phát triển sẽ giúp cho người lao động có công ăn việc 

làm và thay đổi nông nghiệp tại Lào. Thủ Tướng Thongloun Sisoulith cũng 

hoan nghênh chiến lược đầu tư nông nghiệp theo chuỗi khép kín của 

THACO và sẽ tạo điều kiện để THACO và HAGL tiếp tục đầu tư, phát triển 

nông nghiệp tại Lào trong thời gian tới. 
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Bảo hiểm Lanexang (LAP) trao học bổng cho sinh 

viên tại Lào 

 

heo NDĐT, ngày 24-1, tại thủ đô Vientiane, Công ty Bảo hiểm đại 

chúng Lanexang (LAP) - liên doanh giữa Tổng công ty bảo hiểm Bưu 

điện Việt Nam (PTI) và Ngân hàng phát triển Lào (LDB), cùng đối tác chiến 

lược đã tổ chức Lễ trao học bổng Bảo hiểm Lanexang cho sinh viên Trường 

đại học quốc gia Lào. Lãnh đạo Bảo hiểm Lanexang cho biết, học bổng trao 

tặng này gồm 10 suất, mỗi suất trị giá bốn triệu kíp, trao cho các sinh viên 

xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn của Lào và Việt Nam đang học tập tại Đại 

học quốc gia Lào. LAP cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các sinh viên và thế 

hệ trẻ Lào trên con đường học tập, lập nghiệp góp phần xây dựng đất nước 

Lào. Ngoài ra, LAP cũng tặng nhà trường một dàn nhạc cụ, phục vụ công tác 

dạy học tại khoa thanh nhạc và năm cuốn từ điển. Cũng trong khuôn khổ các 

hoạt động thiện nguyện năm 2019, theo kế hoạch ngày 25-1, LAP và đối tác 

chiến lược sẽ trao tặng miễn phí Bảo hiểm tai nạn cho 4.656 người và phát 

năm tấn gạo cho 901 hộ gia đình tại hai bản Paksong và Watluang, huyện 

Paksong, tỉnh Champasak. Giá trị quà tặng trong đợt hoạt động từ thiện lần 

này của Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang có trị giá 33 nghìn USD. 
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Tỉnh Xiêng Khoảng tặng bằng khen, giấy khen  

cho ngành y tế Nghệ An 

 

heo Baonghean.vn, ngày 25/1, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ đón nhận 

Bằng khen của tỉnh Xiêng khoảng và Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Xiêng 

Khoảng, ghi nhận việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ngành y tế 

Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển mối quan 

hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành y tế Nghệ An với ngành y tế Xiêng Khoảng. 

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng Thạc sĩ, bác sĩ Bun Say Nuan 

Tha Sim đã trao tặng Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cho 5 

tập thể (Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Trường Đại 

học Y Vinh, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 

Nghệ An) và 8 cá nhân; tặng giấy khen của Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng cho 

10 tập thể và 6 cá nhân khác. Cũng trong buổi lễ, Bệnh viện Hữu nghị Đa 

khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục ký kết 

biên bản ghi nhớ, hợp tác hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, 

kiểm soát dịch bệnh và cung cấp dịch vụ y tế. 
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Bắt đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin qua  

cửa khẩu Cầu Treo 

 

Theo Baohatinh.vn, hồi 16h30 ngày 23/1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà 

Tĩnh, Cục Điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì, phối hợp với 

phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an Hà Tĩnh và Công an 

Nghệ An bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, trú tại Nghi 

Trường, Nghi Lộc, t Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang 

vật thu giữ gồm 120 bánh heroin được giấu trong ô tô BKS: 29A-09629. Đối 

tượng Nguyễn Văn Anh khai nhận, đã được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, 

38 tuổi, quê Hà Tĩnh thuê lái từ Viêng Chăn – Lào và dặn khi nào qua cửa 

khẩu Cầu Treo khoảng 15 phút thì thì gọi lại cho anh Trung. Chiều cùng 

ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng 

khác trong đường dây vụ án này. 


